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iV-001 Controle Strategische Goederen: Het 

elektronisch beschikbaar stellen van 

aanvraagformulieren en de verdere 

digitalisering van de aanvraagprocedure

Het project heeft betrekking op de verbetering van de toegankelijkheid van 

de aanvraagprocedures voor in-, uit- of doorvoervergunningen van 

strategische goederen: vooreerst streeft de dienst Controle Strategische 

Goederen (dCSG) ernaar om alle aanvragen volledig elektronisch beschikbaar 

te stellen voor de klant, vervolgens zal ernaar worden gestreefd om de 

aanvraagprocedure volledig digitaal te maken, waarbij de aanvrager 

elektronisch zijn aanvraag ingeeft via een ‘e-form’ en deze gegevens direct in 

de databank worden ingegeven. De administratie dient dan enkel de 

aanvraag te valideren en/of te corrigeren.

Bedrijven De bedrijven die 

strategische 

goederen uitvoeren 

vanuit Vlaanderen

iV Dienst Controle 

Strategische 

Goederen 

(Departement iV)

lopend  Simplifiëring van de administratieve procedure tav 

klant; tijdwinst inzake behandeling, 27% van het 

elektronisch beschikbaar stellen van de 

aanvraagformulieren werd gerealiseerd.

Alle aanvragen worden elektronisch en in een word-

vorm ter beschikking gesteld.

iV-002 Controle Strategische Goederen: Verbetering 

van de ontvankelijkheid van de verklaring van 

eindgebruikers

Als aanbeveling van de Raad werd in de Europese Unie besloten tot een 

modelformulier voor een eindgebruikersverklaring of ‘end user certificate’ 

(EUC). De administraties van de EU-lidstaten bevelen dit modelformulier aan 

de bedrijfswereld aan als centraal instrument bij de verklaring van 

eindgebruik van de goederen.

Bedrijven De bedrijven die 

strategische 

goederen uitvoeren 

vanuit Vlaanderen.

iV Dienst Controle 

Strategische 

Goederen (DiV)

afgerond Duidelijkheid inzake vereisten voor en 

verantwoordelijkheden van de klant.

Gebruik van het nieuwe modelformulier wordt 

geschat op 80%. 

Het project werd slechts in de laatste maand van 

2012 geïmplementeerd. Er kan slechts zicht gegeven 

worden op een mogelijk reductiecijfer tegen de 
iV-003 Controle Strategische Goederen: Een Europees 

geharmoniseerd systeem van vergunningen 

voor intracommunautaire handel in 

defensiegerelateerde goederen

In het kader van de implementatie van de richtlijn die nieuwe voor-waarden 

schept voor de intracommunautaire handel in defensie-gerelateerde 

goederen zullen drie nieuwe soorten vergunningen moeten worden voorzien. 

Zowel het vormelijke aspect als de inhoudelijke vereisten van deze nieuwe 

aanvragen en dito vergunningen dienen door de administratie 

geïmplementeerd te worden. 

Bedrijven De bedrijven die 

defensiegerelateer

de goederen 

uitvoeren vanuit 

Vlaanderen

iV Dienst Controle 

Strategische 

Goederen (DiV)

afgerond Harmonisering van de administratieve geplogenheden 

tussen de EU-lidstaten; vereenvoudiging van de 

aanvraagprocedure

Het project werd slechts in de laatste maand van 

2012 geïmplementeerd. Er kan slechts zicht gegeven 

worden op een mogelijk reductiecijfer tegen de 

tweede helft van 2013, wanneer op basis van 

statistische gegevens een vergelijking kan worden 

gemaakt van de mogelijke impact.

iV-004 Optimaliseren sjablonen, formulieren en 

formats

Sommige formulieren van Toerisme Vlaanderen voldoen nog niet aan de 

kwaliteitscriteria van de dienst Wetsmatiging en de dienst Taaladvies. De 

formulieren in verband met het logiesdecreet (aanmelding en 

vergunningsaanvraag) zijn intussen gelijkvormig en opgesteld met 

medewerking van Taaladvies. Sinds de oproep 2012 is er één digitaal 

aanvraagformulier voor alle impulsprogramma's.

Burgers, bedrijven, 

organisaties

Burgers en 

bedrijven die logies 

aanmelden, 

subsidies 

aanvragen, alsook 

organisaties.

iV Agentschap 

Toerisme 

Vlaanderen (TV)

afgerond Sinds de oproep 2012 is er één digitaal 

aanvraagformulier voor alle impulsprogramma's.

iV-005 Streven naar eenduidige en vroegtijdige 

communicatiestromen

Duidelijke, eenvoudige en eenduidige communicatie van regelgeving en 

bijhorende maatregelen zijn belangrijk, zodat de doelgroep begrijpt wat van 

hen verwacht wordt. De regelgeving van het logiesdecreet is per 

logiescategorie (online en brochure) eenvoudig en helder hertaald met de 

uitbater voor ogen. Over de impulsprogramma's en de subsidies Toerisme 

voor Allen communiceert Toerisme Vlaanderen planmatig  en met heldere, 

aantrekkelijke brochures zowel online als offline. 

Burgers, 

Bedrijven, 

Organisaties

Burgers en 

bedrijven die logies 

uitbaten, bedrijven 

en organisaties die 

bijv.  subsidies 

aanvragen. 

iV Toerisme 

Vlaanderen (TV)

lopend

iV-006 Afstemmen van regelgeving en 

informatiebehoefte

Dezelfde projecten die Toerisme Vlaanderen subsidieert,  krijgen vaak ook 

subsidies van de provincies. De aanvraagprocedures om een subsidie te 

verkrijgen, zijn niet op elkaar afgestemd.

Organisaties Organisaties die 

subsidies 

aanvragen bij 

Toerisme 

Vlaanderen en 

provincies

iV Toerisme 

Vlaanderen (TV)

gepland

iV-007 Aanvraag financiële steun bij Toerisme 

Vlaanderen

Aantonen dat aankopen, werken en uitbesteding van diensten aan private 

personen plaats hadden tegen de voordeligste voorwaarden en volgens de 

vrije mededinging, is een zware administratieve handeling.

Bedrijven, 

Organisaties

Bedrijven en 

organisaties die 

subsidies 

ontvangen.

iV Toerisme 

Vlaanderen (TV)

afgerond Onder een bedrag van 5.500 euro zijn geen offertes (en 

bijhorende verantwoordingsstukken) nodig om aan te 

tonen dat men de werken heeft laten uitvoeren tegen 

voordeligste voorwaarden.  Die administratieve last valt 

weg.

Administratieve last facturen boven of onder 5500 

euro is bij nulmeting niet onderscheiden, dus 

vermindering is niet bekend.

Het project werd slechts in de laatste maand van 

2012 geïmplementeerd. Er kan slechts zicht gegeven 

worden op een mogelijk reductiecijfer tegen de 
iV-008 Vijfjaarlijkse hernieuwing attest 

brandveiligheid via (aangetekend) schrijven 

gericht aan de burgemeester

Omwille van de brandveiligheid moet een attest van de burgemeester aan 

het Departement iV volstaan, gebaseerd op de gegevens uit het verslag van 

de brandweer.

Bedrijven, 

Overheid

Logiesverstrekkers 

en gemeenten.

iV Dienst 

Toeristische 

Vergunningen 

(DiV)

geannuleerd De Vlaamse Regering hield in het kader van de nieuwe 

brandveiligheidsnormen waaraan toeristische logies 

moeten voldoen (het besluit van de VR van 11 

september 2009 tot vaststelling van de specifieke 

brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies 

moet voldoen) vast aan een attest van brandveiligheid 

van de burgemeester (in plaats van een verslag van de 

brandweer). Dit omwille van juridisch-technische 

redenen inzake bevoegdheden en hiërarchie. 

Niet van toepassing.
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iV-009 Jaarlijkse toekenning van investeringstoelagen De plannen, het ontwerp, het bestek en de gedetailleerde raming die bij het 

aanvraagformulier moeten gevoegd worden, zorgen voor een hoge 

administratieve last, vooral voor grote investeringsprojecten. Dit is nu het 

geval met het project van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde in 

Antwerpen (KMDA - de Zoo).

Organisaties Specifiek voor de 

KMDA.

iV Toerisme 

Vlaanderen (TV)

afgerond Voor de grote investeringsprojecten zoals van de KMDA 

volstaat  vanaf  2012 als aanvraag de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst tussen de KMDA en de 

Vlaamse regering met volledig investeringsplan-

masterplan. Jaarlijks plannen, ontwerp, bestek en 

gedetailleerde raming van een project bij het 

aanvraagformulier voegen hoeft niet meer.  

3.160 euro.

iV-010 Aanvraag uitkering financiële tegemoetkoming De samenstelling van de aanbestedingsbundel zorgt voor een hoge 

administratieve last. De uitbetaling van de subsidies gebeurt op basis van 

facturen en betaalbewijzen, het is ook logisch dat Toerisme Vlaanderen 

nagaat of organisaties de wet op overheidsopdrachten volgens als zij dat 

moeten volgens de wet. Dit wordt niet opgelegd door de subsidieregeling. 

Ter vereenvoudiging gebeurt de uitbetaling van een subsidie via max 5  

uitbetalingsaanvragen van minstens 20% van het subsidiebedrag  (bundeling 

van facturen). Voorheen kon een aanvrager elke factuur afzonderlijk 

insturen.

Bedrijven, 

Organisaties

Bedrijven en 

organisaties die 

subsidies 

ontvangen.

iV Toerisme 

Vlaanderen (TV)

lopend

iV-011 Voorwaarden bij het toekennen van financiële 

steun (subsidies) voor projecten inzake route-

infrastructuur. 

Voor projecten in verband met recreatieve lussen en netwerken vraagt 

Toerisme Vlaanderen aan de begunstigde van de subsidie een aantal gratis 

exemplaren van kaarten en brochures, én de kaartaanduidingen in digitale 

vorm (GIS).  

Bedrijven, 

Organisaties

Bedrijven en 

organisaties die 

subsidies 

ontvangen voor 

route-

infrastructuur

iV Toerisme 

Vlaanderen (TV)

geannuleerd De out-of-pocketkost is zeer hoog geschat, nl. op 250 

euro, maar de administratieve last van het versturen 

van dit materieel is beperkt. Deze last weegt niet op 

tegen het feit dat het Agentschap TV deze informatie 

nodig heeft voor de bekendmaking van nieuwe routes of 

netwerken en voor de digitale ontsluiting ervan op haar 

websites. 

iV-012 Project Koepeldecreet voor Logiesvormen Het invoeren van een vergunningsplicht voor iedere vorm van toeristische 

logiesverstrekking, ongeacht de aard en capaciteit. Daarnaast zouden er per 

subcategorie aangepaste normen voor kwaliteit en brandveiligheid komen. 

De nieuwe overkoepelende logiesregels moeten leiden tot meer 

kwaliteitszekerheid voor de toerist, een garantie op eerlijke concurrentie 

tussen de verschillende sectoren en een verduidelijking van het diverse 

aanbod. De nieuwe regelgeving beoogt zowel een modernisering en een 

versterking van de kwaliteitszorg als een vereenvoudiging van de bestaande 

regelgeving en een gevoelige administratieve lastenverlaging.

Bedrijven Logiesverstrekkers iV Dienst 

Toeristische 

Vergunningen 

(DiV)

afgerond Het zgn. Toeristische Logiesdecreet (het decreet van 10 

juli 2008 betreffende het toeristische logies) trad in 

werking op 1 januari 2010. Het decreet vervangt het 

“Hoteldecreet” van 1984 en het “Kampeerdecreet” van 

1993. Het is van toepassing op alle toeristische logies die 

aan de markt worden aangeboden. Een jaar na het 

einde van de overgangsperiode van het Logiesdecreet 

zal er een kwalitatieve impactanalyse worden 

uitgevoerd, d.i. uiterlijk begin 2014.

De kwantitatieve impact wordt beschreven in het 

document van het Vlaams Parlement met referte 

Stuk nr. 1547, 2007-08, nr. 1, blz. 133-140. Een jaar 

na het einde van de overgangsperiode van het 

Logiesdecreet zal er een cijfermatige impactanalyse 

worden uitgevoerd, d.i. uiterlijk begin 2014.

iV-013 Handhavingsdecreet voor de toeristische 

sector

Om redenen van efficiëntie, effectiviteit en juridisch-technische 

vereenvoudiging wordt overwogen de bestaande strafsancties in de huidige 

toeristische logiesdecreten (het hoteldecreet, kampeerdecreet en Toerisme 

voor Allen-decreet) te vervangen door administratieve sancties. Bovendien 

wordt hierbij het handhavingsbeleid in de drie voornoemde regelgevingen (in 

materiële zin) geüniformiseerd.

Bedrijven Logiesverstrekkers iV Dienst 

Toeristische 

Vergunningen 

(DiV)

afgerond De handhavingsbepalingen van het decreet van 13 juli 

2007 tot regeling van het handhavingsbeleid in de 

toeristische logiessector (het zgn. Handhavingdecreet) 

werden inzake de toeristische logiessector integraal 

overgenomen in het Toeristische Logiesdecreet. 

Administratieve sancties vervangen de strafsancties. In 

de gehele regelgeving werd de materiële handhaving 

eensluidend gemaakt. Cf. project nr. 12 supra. 

Idem als project Koepeldecreet voor Logiesvormen: 

verwijzing naar Parlementair Stuk.

iV-014 Uitvoeringsbesluiten Toerisme voor Allen Wijzigen van de uitvoeringsbesluiten van het decreet Toerisme voor Allen. 

Het gaat om aanpassingen die te maken hebben met de praktische 

afhandeling van de subsidiedossiers.

Bedrijven, 

Organisaties

Bedrijven en 

organisaties die 

subsidies 

ontvangen in het 

kader van decreet 

Toerisme voor Allen 

iV Toerisme 

Vlaanderen (TV)

afgerond De opmerkingen uit het actieplan 

reguleringsmanagement 2005 werden opgevolgd 

d.m.v.de gewijzigde uitvoeringsbesluiten van 2008 die 

de administratieve last verlaagden en nog steeds in 

voege zijn.

89.921 euro. 

iV-015 Wijzigen van de regelgeving over subsidies voor 

projecten ter bevordering van het 

internationaal ondernemen door 

bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van 

koophandel

Vermindering van de administratieve lasten: - Het verminderen van het 

aantal oproepen - Voor de overheadkosten zal de administratie een forfaitair 

bedrag hanteren. Deze kosten zal de begunstigde niet meer met facturen 

moeten staven

Bedrijven en 

Organisaties

Bedrijfsgroeperinge

n en gemengde 

kamers van 

koophandel

iV Vlaams 

Agentschap voor 

Internationaal 

Ondernemen 

(VLAIO)

uitgesteld Om hiermee verder te kunnen gaan, is een nieuw 

generiek besluit op subsidies nodig, in het kader van het 

nieuw Rekendecreet. De goedkeuring daarvan werd 

uitgesteld en de inwerkingtreding is pas voorzien voor 1 

januari 2014.
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iV-016 Ontwikkelen van een elektronische applicatie 

voor subsidies ter bevordering van het 

internationaal ondernemen door 

bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van 

koophandel

Samen met de invoering van de nieuwe regelgeving hoopt FIT om, naar 

analogie met de elektronische applicatie voor de ondernemingen, ook een 

applicatie te ontwikkelen voor de doelgroep van dit steunmechanisme

Bedrijven en 

Organisaties

Bedrijfsgroeperinge

n en gemengde 

kamers van 

koophandel

iV Vlaams 

Agentschap voor 

Internationaal 

Ondernemen 

(VLAIO)

afgerond * Een elektronisch begrotingsformulier met verwerking 

van de regelgeving wordt aan de aanvrager ter 

beschikking gesteld (Excel bestand). Dit document wordt 

elektronisch ingediend, Zowel het aanvraagproces, het 

verwerkingsproces (controle) als het afrekeningsproces 

verloopt via dit Excel bestand. Op die manier is FIT in 

staat om alle informatie te vatten in 1 bestand 

(duplicaten vermijden).                    * De adviesaanvragen 

van de verschillende geledingen bij de VLAIO gebeurt 

volledig elektronisch. Alle adviezen worden aan het 

record gehangen in de LN databank. Dit heeft gevolgen 

voor de workload op email niveau. Vroeger werden de 

adviesaanvragen en de diverse bijlagen naar de 

verschillende advies-verleners verzonden. Nu wordt een 

link verzonden naar de adviesverlener. Via deze link kan 

de advies-verlener alle noodzakelijke documenten 

raadplegen en zijn advies inbrengen (met score). Er 

wordt zelfs een automatische reminder verzonden 

mocht de adviesverlener nagelaten hebben om tijdig 

zijn advies aan te leveren. Door deze adviesverlening 

meer gestructureerd te laten verlopen, kan de evaluatie-

termijn tot een minimum herleid worden. Met andere 

woorden is het mogelijk om de aanvrager sneller te 

informeren over zijn subsidieaanvraag. (Dit blijft wel 

afhankelijk van het tijdstip van goedkeuring van het 

jaarlijkse budget.

De ingrepen gedaan in 2012 (electronisch 

begrotingsformulier), betekenen een tijdswinst van 

minimaal 10 dagen zowel op bij het indienen van de 

aanvraag als bij de afrekening van het project kan 

hieraan toegekend worden. Deze tijdswinst heeft 

zowel een weerslag  bij de aanvrager als bij de 

administratie van VLAIO. De elektronische 

aanpassingen hebben ervoor gezorgd dat er  5% 

reductie van adm. lasten kan gerealiseerd worden in 

het proces van deze aanvraag. Daarnaast is er ook 

een positieve weerslag op de lastenverlaging van de 

FIT-administratie. Dat is omgerekend 0,5% van de 

algemende reductiedoelstelling die werd vastgesteld 

op 20% (voor de 4 projecten van VLAIO) . Het gaat 

hier immers over een beperkt aantal dossiers per 

jaar (40).

iV-017 Wijzigen van de regelgeving ter bevordering 

van de export en de buitenlandse investeringen 

van ondernemingen

Na de nulmeting heeft het VLAIO een doorgedreven analyse gemaakt van het 

BVR van 27 mei 2005 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake 

de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van de uitvoer. 

De doelstellingen van deze analyse waren: 1. de regelgeving nog meer af te 

stemmen op de noden van de doelgroep, maw. kwaliteitsvolle regelgeving 

afleveren, en 2. de administratieve lasten verminderen, maw. de toepassing 

van de regelgeving vereenvoudigen. Het resultaat van dit project is het 

nieuwe BVR van 5 juni 2009 dat op 1 oktober 2009 in werking trad. Wat de 

tweede doelstelling betreft, wordt voor de concrete acties verwezen naar het 

Actieplan iV, blz. 30-31,

Bedrijven Vlaamse bedrijven 

die initiatieven 

ontwikkelen ter 

bevordering van 

het internationaal 

ondernemen.

iV Vlaams 

Agentschap voor 

Internationaal 

Ondernemen 

(VLAIO)

afgerond De implementatie van het nieuwe besluit van de 

Vlaamse regering mbt de steunverlening voor 

initiatieven ter bevordering van het internationaal 

ondernemen op 1 oktober 2009 heeft ervoor gezorgd 

dat de subsidieregeling nog beter werd afgestemd op de 

noden van de doelgroep. Zo werd het initiatief 

‘deelname aan internationale beurzen’ in een ruimer 

perspectief bekeken door ook steun te verlenen aan 

niche-evenementen. Vooral de opkomende en minder 

klassieke sectoren doen hier hun voordeel mee. Enkele 

minder gebruikte initiatieven werden afgeschaft, wat 

voor een betere besteding van de middelen heeft 

gezorgd. 

De algemene reductiedoelstelling (voor de 4 

projecten van VLAIO) werd vastgesteld op 20%. Door 

de implementatie van de nieuwe regelgeving, samen 

met de invoering van de elektronische applicatie 

(projecten iV-017 én iV018 samen) werd er reeds 

17% gerealiseerd. 

iV-018 Ontwikkeling van een elektronische applicatie 

ter bevordering van de export en de 

buitenlandse investeringen van 

ondernemingen (‘Finstim’)

Het aantal subsidieaanvragen voor dit steunmechanisme is zeer groot. Samen 

met de inwerkingtreding van een nieuwe regelgeving werd, om redenen van 

administratieve vereenvoudiging, verkorting van de doorlooptijd een nieuwe 

en gebruiksvriendelijke elektronische applicatie ontwikkeld

Bedrijven Vlaamse bedrijven 

die initiatieven 

ontwikkelen ter 

bevordering van 

het internationaal 

ondernemen.

iV Vlaams 

Agentschap voor 

Internationaal 

Ondernemen 

(VLAIO)

afgerond  VLAIO heeft eind 2009 een nieuwe elektronische 

applicatie ontwikkeld. Hierdoor werden alle ‘papieren’ 

steunaanvragen vervangen door een online-

aanvraagsysteem. Dit heeft als voordeel dat de grote 

instroom aan steunaanvragen veel beter kan 

gemonitord worden door VLAIO. Voor de doelgroep van 

de bedrijven zijn de voordelen hiervan legio : volledige 

elektronische opvolging van hun diverse 

steunaanvragen (van aanvraag tot uitbetaling), geen 

repetitieve invoer van gegevens meer, geen 

informatieverlies mogelijk, applicatie zorgt voor meer 

volledige dossiers (verplichte invulvelden) enz.

De algemene reductiedoelstelling (voor de 4 

projecten van VLAIO) werd vastgesteld op 20%. Door 

de implementatie van de nieuwe regelgeving, samen 

met de invoering van de elektronische applicatie 

(projecten iV-017 én iV018 samen) werd er reeds 

17% gerealiseerd. 

iV-019 Digitalisering van het volledige aankoopproces Op 30 september 2010 besliste VAIS om, als proefproject, twee 

overheidsopdrachten volledig elektronisch af te handelen. De opdrachten 

werden elektronisch gepubliceerd (e-notification) en het indienen en openen 

van de offertes gebeurde via e-marketplace.

Bedrijven en 

Organisaties

Bedrijven en 

organisaties die een 

offerte willen 

indienen voor een 

overheidsopdracht 

uitgeschreven door 

het VAIS. 

iV Vlaams 

Agentschap voor 

Internationale 

Samenwerking 

(VAIS)

geannuleerd De motivering van de annulering van dit project luidt als 

volgt. Het pilootproject werd negatief geëvalueerd. Veel 

bedrijven en organisaties zijn nog niet vertrouwd met 

deze manier van werken en zijn er technisch nog niet 

klaar voor. Voor overheidsopdrachten met een te 

gunnen bedrag onder 67.000 euro is het eenvoudiger 

om deze af te handelen via e-mail. Intern kunnen de 

dossiers ook niet volledig digitaal afgehandeld worden 

omdat het kabinet, de boekhouding en de controleur 

van de vastleggingen een papieren dossier vragen.

Niet van toepassing,
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iV-020 Toegankelijke en kwaliteitsvolle formulieren 

voor aanvragen en verantwoorden van 

subsidies

De Vlaamse overheid moet beschikken over toegankelijke en kwaliteitsvolle 

formulieren. 

VAIS streeft ernaar dat bij de ontwikkeling van elk formulier voor extern 

gebruik de criteria van het kwaliteitslabel ‘eenvoudig formulier’ toegepast 

worden. 

Aan de doelgroep wordt gevraagd om te controleren of de formulieren 

duidelijk en gemakkelijk in te vullen zijn.

In 2012 werden verschillende nieuwe formulieren ontwikkeld. Het 

kwaliteitslabel moet nog aangevraagd worden.

Organisaties en 

Overheid

Organisaties en 

gemeenten die 

subsidies 

aanvragen bij het 

VAIS of die uitgaven 

moeten 

verantwoorden.

iV Vlaams 

Agentschap voor 

Internationale 

Samenwerking 

(VAIS)

lopend  Het invullen van de formulieren levert tijdswinst op 

voor de organisaties, omdat de formulieren leesbaar, 

eenvoudig en gemakkelijk in te vullen zijn. Er worden 

ook minder gegevens opgevraagd dan voorheen. Als de 

formulieren correct en volledig ingevuld worden, 

beschikt de administratie meteen over de nodige 

informatie en moeten de organisaties geen extra 

gegevens meer verstrekken.

iV-021 Planlastvermindering voor de lokale besturen Naar aanleiding van het decreet Planlastvermindering moest de aanpak van 

de convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking (OS) gwijzigd 

worden. 

VAIS heeft input gegeven voor de integratie van het decreet rond convenants 

gemeentelijke OS in het kaderdecreet OS en ook voor de 

reguleringsimpactanalyse (RIA). 

Er werd ook meegewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe 

uitvoeringsbesluit.

Het uitvoeringsbesluit is van kracht sinds 2012 en wordt geïmplementeerd 

vanaf 2014.

Overheid Gemeentebesturen iV Vlaams 

Agentschap voor 

Internationale 

Samenwerking 

(VAIS)

afgerond  De gemeenten moeten voortaan slechts één plannings- 

en rapporteringscyclus maken, die ingebed is in een 

meerjarenperspectief.

 In de RIA werd een nulmeting uitgevoerd. De totale 

jaarlijkse administratieve last, voor de uitvoering van 

het decreet convenants, bedraagt per gemeente 

2.791 euro. Met de integratie van het decreet inzake 

convenants in het kaderdecreet OS zouden de 

gemeenten, naar schatting, 1.249,64 euro besparen 

per dossier. Dit zou een administratieve 

lastenvermindering betekenen van 44,77%.

iV-022 Evaluatie Reisbureaudecreet (het decreet van 2 

maart 2007 houdende het statuut van de 

reisbureaus)

In 2012 vond er een evaluatie van het zgn. Reisbureaudecreet (en zijn 

uitvoeringsbesluit) plaats. Het Vlaamse Reisbureaudecreet wordt opgeheven 

met ingang van 1 januari 2014

Burgers, bedrijven 

en overheid.

Reizigers, 

reisbureaus en 

toeristische 

verhuurkantoren.

iV Dienst 

Toeristische 

Vergunningen 

(DiV)

afgerond De administratieve lasten verdwijnen voor de 

vergunningsplichtige reisbureaus en toeristische 

verhuurkantoren als gevolg van de vergunningsplicht op 

grond van het Reisbureaudecreet. 

-61.784€. 

iV-023 Zevenjaarlijkse vernieuwing van het attest 

inzake brandveiligheid via een aangetekende 

brief aan de burgemeester.

De geldigheidsduur van dit brandveiligheidsattest werd in een nieuw BVR, als 

uitvoeringsmaatregel van het Logiesdecreet (cf. supra), verlengd tot zeven 

jaar. De gevallen waarin zulk attest (in tussentijd) vervalt, bvb. wegens 

werken e.d., werden beperkt. Voor de controle ter plaatse van kleinschalig 

toeristische logies kwam nieuwe regelgeving tot stand via een 

concessiecontract met een controleorgaan, ipv. een controle door een lokale 

brandweerdienst. 

Bedrijven en 

Overheid.

Logiesverstrekkers 

en gemeenten.

iV Dienst 

Toeristische 

Vergunningen 

(DiV)

afgerond Deze nieuwe regelgeving is nu in een overgangsfase tot 

eind 2012. Een kwalitatieve evaluatie wordt pas gepland 

een jaar na het einde van de overgangsbepalingen van 

het nieuwe Logiesdecreet (cf.  supra). De aanzet van een 

kwalitatieve impactanalyse werd in 2009 gemaakt; cf. 

stukken VR 2009/2404/doc.0506bis met bijlagen.

Een cijfermatige impactanalyse wordt een jaar na 

het einde van de overgangsbepalingen van het 

Logiesdecreet uitgevoerd. Die analyse wordt 

voorzien begin 2014. De aanzet van een cijfermatige 

impactanalyse werd in 2009 gemaakt; cf. stukken VR 

2009/2404/doc.0506bis met bijlagen. 

iV-024 Controle Strategische Goederen: 

vereenvoudiging van de vergunningsprocedure 

voor uitvoer van militaire goederen

Voorstel tot vereenvoudiging van een welbepaalde vergunnings-procedure in 

het voorontwerp van decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en 

overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair 

gebruik dienstig materiaal, ordehandhavings-materiaal, civiele vuurwapens, 

onderdelen en munitie (‘Wapenhandeldecreet’). Dit voorontwerp werd door 

de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement overgemaakt. De inwerking-

treding ervan is voorzien voor 30 juni 2012, in lijn met de datum opgenomen 

in EU-richtlijn 2009/43/EG die met het decreet wordt geïmplementeerd. 

Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure, via de mogelijkheid tot een 

gecombineerde vergunning.

Bedrijven. De bedrijven 

gevestigd in 

Vlaanderen die 

goederen 

verhandelen zoals 

deze voorkomen op 

de EU Militaire Lijst.

iV Dienst Controle 

Strategische 

Goederen (DiV)

afgerond In het decreet dat op 15 juni 2012 werd goedgekeurd 

door het Vlaams Parlement, werden een aantal 

procedures ingeleid die de procedures om een 

vergunning te bekomen, sterk versoepelen voor privé- 

en rechtspersonen. Deze procedures werden verder 

uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 

20 juli 2012. 

Het project werd slechts in de laatste maand van 

2012 geïmplementeerd. Er kan slechts zicht gegeven 

worden op een mogelijk reductiecijfer tegen de 

tweede helft van 2013, wanneer op basis van 

statistische gegevens een vergelijking kan worden 

gemaakt van de mogelijke impact.

iV-025 Controle Strategische Goederen: Een Europees 

geharmoniseerd systeem van vergunningen 

voor in-, uit- en doorvoer van vuurwapens, 

onderdelen en munitie

Voorstel tot verordening tot uitvoering van artikel 10 van het VN-protocil 

inzake vuurwapens en tot vaststelling van maatregelen betreffende 

uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en 

munitie en betreffende de invoer ervan’ (‘vuurwapenverordening’): dit 

ontwerp van verordening betreft de implementatie van artikel 10 van het VN-

vuurwapenprotocol dat in juni 2010 door de Europese Commissie aan de 

Europese Raad en het Europees Parlement werd voorgelegd. 

Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure, via de mogelijkheid tot een 

algemene vergunning en de gesimplificeerde procedure voor de tijdelijke 

uitvoer en wederuitvoer van vuurwapens, onderdelen en munitie.

Burgers (zowel 

privé-als 

rechtspersonen)

Zowel particulieren 

als rechtspersonen, 

bijvoorbeeld 

wapenhandelaars, 

die voor 

persoonlijke of 

commerciële 

doeleinden 

vuurwapens 

uitvoeren

iV Dienst Controle 

Strategische 

Goederen (DiV)

afgerond Deze principes die in deze Verordening worden vermeld, 

werden geïmplementeerd in het decreet van 15 juni 

2012 (het Wapenhandeldecreet) en zijn dus reeds van 

toepassing. Deze principes die op uit-, in- en doorvoer 

van vuurwapens, onderdelen en munitie betrekking 

hebben, maken het personen een stuk gemakkelijker 

om het betrokken goed tijdelijk in-, uit- of door te 

voeren.

Het project werd slechts in de laatste maand van 

2012 geïmplementeerd. Er kan slechts zicht gegeven 

worden op een mogelijk reductiecijfer tegen de 

tweede helft van 2013, wanneer op basis van 

statistische gegevens een vergelijking kan worden 

gemaakt van de mogelijke impact.
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internationaal Vlaanderen

VGR 2012

Nr Titel Beschrijving Doelgroep 

(burgers, 

bedrijven, 

organisaties, 

overheid)

Doelgroepen 

(specifiek)

Beleidsdome

in 

Entiteit Status (gepland, 

uitgesteld, lopend, 

afgerond, geannuleerd)

Impact kwalitatief (beknopte beschrijving realisaties) Impact kwantitatief (becijfering impact)

iV-026 Controle Strategische Goederen: 

vereenvoudiging van de vergunningsprocedure 

voor de uitvoer van producten van tweeërlei 

gebruik via de uniale algemene 

uitvoervergunningen

Verordening 1232/2011 introduceert vijf nieuwe uniale algemene 

uitvoervergunningen in het EU-systeem voor controle op de uitvoer van 

producten voor tweeërlei gebruik. Dit brengt het totale aantal uniale 

algemene uitvoervergunningen op zes. Elk van de uniale algemene 

uitvoervergunningen bevat een heel specifieke lijst van bestemmingen 

waarnaar de producten die in een bepaalde vergunning vermeld zijn, mogen 

worden uitgevoerd. Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure; tijdswinst 

inzake de mogelijkheid op exporteren van welbepaalde producten voor 

tweeërlei gebruik.

Bedrijven Bedrijven, 

gevestigd in 

Vlaanderen, die 

actief zijn in de 

uitvoer van 

goederen voor 

tweeërlei gebruik

iV Dienst Controle 

Strategische 

Goederen (DiV)

afgerond Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure, tijdswinst 

inzake de mogelijkheid op exporteren van welbepaalde 

producten voor tweeërlei gebruik.

De nieuwe uniale algemene vergunningen werden 

slehcts in 2012 gestart. Het gebruik hiervan kan 

slehcts in 2013 gemeten worden, wanneer de 

bedrijven die een dergelijke vergunning hebben 

gekregen, een rapportering hebben ingediend.
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internationaal Vlaanderen

VGR 2012 - nieuwe projecten

Nr Titel Beschrijving Doelgroep (burgers, 

bedrijven, 

organisaties, 

overheid)

Doelgroepen (specifiek) Beleidsdomein Entiteit Status (gepland, uitgesteld, 

lopend, afgerond, 

geannuleerd)

Impact kwalitatief (beknopte beschrijving 

realisaties)

Impact kwantitatief (becijfering impact)

Afschaffen subsidies voor toeristische 

propaganda

Na opmerkingen vanwege Inspectie van Financiën heeft Toerisme 

Vlaanderen in 2010 beslist om deze vorm van subsidies niet meer toe te 

kennen. 

overheden provinciale toeristische 

organisaties

iV Toerisme 

Vlaanderen

afgerond Er is geen administratieve last meer aangezien de 

subsidie niet meer aangevraagd en uitbetaald 

wordt.

4855 euro

Toerisme Vlaanderen stopt met de erkenning 

van Dienst voor Toerisme of VVV

Met de gewijzigde taakverdeling tussen Toerisme Vlaanderen en de 

provinciale en lokale diensten voor toerisme behoort het erkennen van 

deze toeristische onthaalkantoren niet langer tot de taken van 

Toerisme Vlaanderen. 

overheden en 

organisaties

lokale diensten voor 

toerisme en lokale 

V.V.V.'s (Vereniging voor 

VreemdelingenVerkeer) 

die een toeristisch 

onthaalkantoor 

opzetten, uitbaten.

iV Toerisme 

Vlaanderen

afgerond Er is geen administratieve last meer aangezien de 

diensten voor Toerisme of VVV geen erkenning 

meer kunnen aanvragen bij Toerisme Vlaanderen.

3437 euro

Geen nieuwe aanvragen voor Toeristische 

tewerkstellingsprogramma's meer 

Toerisme Vlaanderen keurt sinds januari 2012 geen nieuwe aanvragen 

meer goed  voor subsidies aan toeristische verenigingen voor 

tewerkstelling van personeelsleden. Subsidies voor personeel kunnen 

wel nog als onderdeel van een subsidieaanvraag voor de 

Impulsprogramma's (Vroeger TRP). Dat is dus opgegaan in een 

bestaande procedure.

overheid en 

organisaties

lokale toeristische 

diensten, VVV's en 

toeristische organisaties

iV Toerisme 

Vlaanderen

afgerond Er is geen administratieve last meer voor nieuwe 

aanvragen, enkel de opvolging van de lopende 

tewerkstellingsprojecten gaat verder

15823 euro

Weglaten van enkele administratieve 

verplichtingen in aanvraagprocedure 

impulsprogramma's

Voor subsidieaanvraag bij oproep voor impulsprogramma's zijn 

administratieve verplichtingen in verband met de erkenning als 

toeristische organisatie weggelaten net als verplichte 

hypotheekvestiging voor infrastructuurprojecten

overheis, bedrijven, 

organisaties

organisaties die een 

subsidie-aanvraag doen 

voor toeristische 

projecten of 

evenementen

iV Toerisme 

Vlaanderen

afgerond Organisaties die in kader van impulsprogramma een 

subsidieaanvraag doen hoeven geen erkenning 

vereniging van toeristisch belang meer te bekomen 

of te bewijzen en voor infrastructuurprojecten valt 

administratieve last van de hypotheekvestiging 

weg.

14242 euro

Rapportering over het gebruik van 

vergunningen in het kader van de controle op 

de handel in defensiegerelateerde goederen

Het Wapenhandelbesluit stelt in artikel 57 dat de rapportering aan de 

bevoegde dienst over het gebruik van algemene, globale, individuele en 

meervoudige vergunningen voor overbrengingen binnen de EU gebeurt 

op basis van een elektronisch formulier. Artikel 62 stelt dat in bepaalde 

gevallen ook de rapportering over het gebruik van individuele, 

gecombineerde en meervoudige vergunningen voor in-, uit- en 

doorvoer op basis van een elektronisch formulier moet gebeuren.

Artikel 57 stelt bovendien dat de bevoegde dienst de betreffende 

elektronische formulieren ter beschikking stellen.

Overheden en 

bedrijven

iV Dienst Controle 

Strategische 

Goederen (DiV)

gepland Via de implementatie van de geplande tool zullen 

bedrijven hun numerieke gegevens automatisch 

kunnen ingeven. Deze worden dan automatisch 

verwerkt, waarna deze worden geconsolideerd in 

totalen in een elektronisch rapport.

Tussen 8.000 en 11.000 euro
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internationaal Vlaanderen

VGR 2012 - reductiedoelstelling

Huidige reductiedoelstelling BD: 15%

Is de reductiedoelstelling behaald?  JA

Motiveer:
De nulmeting dateert van voor de herstructurering van Toerisme Vlaanderen waarbij een 

aantal diensten zijn overgegaan naar het departement. Van de gemeten administratieve last 

voor Toerisme Vlaanderen van meer dan 1.250.000 euro is bij de herstructurering 509 950 

euro bij het departement terechtgekomen (de gemeten administratieve last van wat onder 

Hotel - Camping en Reisbureau  stond) Voor Toerisme Vlaanderen blijft er 743 418 euro 

over. 

Voor 2011 rapporteerde Toerisme Vlaanderen een reductie van 93 081 euro (rubrieken 

Toerisme voor Allen en KMDA) Voor 2012 realiseert Toerisme Vlaanderen een verdere 

reductie van 35.705 euro. Maar omdat er met het label Kampeerautovriendelijke terrein een 

aanvraagprocedure is bijgekomen die vergelijkbaar is met het label fietsvriendelijk logies ( 

maar zonder de tweejaarlijkse inspectie), brengen we daarvan 32.301 euro in rekening. De 

totale reductie bedraagt nu 125.382 euro dat is 16,8% van 743.418 euro.
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